
DIWRNOD
AGORED CLIRIO
Rhaglen
Dydd Sadwrn 17 Awst 2019
9.30am - 3.30pm

@cardiffuni           /cardiffuni

cardiffuni             cardiffuni 

Cardiff UG Clearing - Aug 19 - Welsh - PRINT_Layout 1  01/08/2019  14:24  Page 1



G
w
yb

od
ae

th
 B

w
ys

ig

Rhaglen y Diwrnod Agored Clirio 2019

Ar ôl cyrraedd
Cewch alw heibio fel y mynnoch yn ystod ein Diwrnod Agored Clirio,
gan olygu nad oes angen i chi gofrestru cyn y diwrnod ei hun. 
Ar ôl cyrraedd, ewch i’r Ddesg Wybodaeth yn y Prif Adeilad      
i gofrestru.

Ar ôl cofrestru, bydd modd i chi gasglu eich pecyn croeso, mynd o
gwmpas ein stondinau gwybodaeth ac ymuno â’n teithiau campws
a mwy. Bydd te, coffi a phice ar y maen ar gael yn rhad ac am ddim
yn y bwyty lle gallwch eistedd a chael egwyl.

Bydd y Prif Adeilad ar agor drwy gydol y dydd felly mae croeso i 
chi fynd a dod fel y mynnwch. Bydd staff ar gael wrth ein Desg
Wybodaeth drwy gydol y dydd os bydd gennych unrhyw ymholiadau
cyffredinol neu os bydd angen cyngor pellach arnoch.

Croeso i Brifysgol Caerdydd!
Mae’n bleser gennym eich croesawu i Brifysgol Caerdydd i gael eich cipolwg cyntaf
ar sut beth yw bod yn fyfyriwr yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw y DU. Bydd holl
weithgareddau’r dydd yn cael eu cynnal fel bod modd i chi alw heibio, gan roi’r
cyfle i chi ganolbwyntio ar yr hyn sydd fwyaf o ddiddordeb i chi. 
Treuliwch amser yn mynd o gwmpas y campws, yn gofyn cwestiynau, a chwrdd â’n
llysgenhadon a staff academaidd fydd wrth law i roi rhagor o wybodaeth ac i’ch rhoi
ar ben ffordd ynghylch bywyd fel myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd. Gobeithio y
byddwch chi’n mwynhau eich diwrnod gyda ni ac edrychwn ymlaen at eich
croesawu'n ôl ym mis Medi fel un o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd!

Sara Vaughan, Swyddog Cysylltu ag Ysgolion
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Gwybodaeth Bwysig
Cyngor Teithio
Dilynwch ein cynghorion teithio i gael taith ddi-straen i’r Brifysgol:
• Teithiwch i’r Brifysgol ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae gan y ddinas gysylltiadau trafnidiaeth

gwych â llawer o drefi a dinasoedd mawr y DU. Mae’n cymryd tua chwarter awr i gerdded i 
orsaf drenau Caerdydd Canolog o’n Prif Adeilad a chewch syniad o naws y ddinas ar hyd y daith. 
Fel arall, gallwch newid yng ngorsaf Caerdydd Canolog a theithio i orsaf drenau Cathays (gorsaf y Brifysgol) 
sydd yng nghanol ein Campws Parc Cathays a gyferbyn â’r Prif Adeilad. 

• Teithio mewn car o'r gorllewin? Ewch oddi ar yr M4 wrth Gyffordd 32, a dilynwch yr A470, a’r arwyddion am
Ganol y Ddinas.

• Teithio mewn car o'r dwyrain? Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 29, dilynwch yr A48 (M) / A48, a’r arwyddion 
am Ddwyrain a De Caerdydd, i’r A470. Dilynwch yr A470, a’r arwyddion am Ganol y Ddinas.
Os ydych yn defnyddio teclyn llywio lloeren, defnyddiwch y côd post: CF10 3AT

• Bydd gêm rygbi rhwng Cymru a Lloegr yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn, 17 Awst. Cynhelir y gêm yn Stadiwm
Principality a bydd y gic gyntaf am 2.15pm. Mae hyn yn golygu y bydd llawer iawn o draffig a bydd rhai 
ffyrdd ar gau yng nghanol y ddinas - cewch ragor o wybodaeth yn www.caerdydd.gov.uk

Parcio
Bydd ychydig o leoedd parcio rhad ac am ddim ar gael wrth y Prif Adeilad     . Os bydd y maes parcio yno’n
llawn, bydd aelod o staff yn eich cyfeirio at ein maes parcio ychwanegol ger Adeilad Julian Hodge .

Cyngor i Ymwelwyr Anabl
Bydd bws mini hygyrch ar gael drwy gydol y dydd ac fe gewch hyd iddo ym maes parcio’r Prif Adeilad.
Os hoffech fanteisio ar y cyfleuster hwn mewn mannau eraill ar y campws, ffoniwch 07812 738578 a gallwn
gysylltu â’r gyrrwr ar eich cyfer. Ar ben hynny, mae nifer cyfyngedig o gadeiriau olwyn ar gael o’r Ddesg
Wybodaeth yn y Prif Adeilad      .
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch cefnogi myfyrwyr, neu fynediad at grantiau perthnasol, ewch i
stondin y Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr yn y Prif Adeilad      . Cewch ragor o wybodaeth ar ein gwefan:
www.caerdydd.ac.uk/opendays/disabilityadvice

Trefniadau Diogelwch
I gadw’n ddiogel drwy gydol y Diwrnod Agored, cofiwch lynu at yr holl rybuddion a chyfarwyddiadau, ac
ymddwyn yn ddiogel ac yn gyfrifol bob amser. Peidiwch â chyffwrdd unrhyw offer neu gyfarpar oni bai bod yr
aelod o staff sydd â gofal amdanynt yn eich gwahodd i wneud hynny. Mewn argyfwng, cysylltwch â’r aelod
agosaf o staff yn syth neu ffoniwch y Gwasanaeth Diogelwch - 029 2087 4444.
Os bydd y larwm dân yn canu, gadewch yr adeilad ar unwaith drwy’r allanfa agosaf ac arhoswch y tu allan
nes bydd staff y Brifysgol yn dweud wrthych ei bod yn ddiogel i fynd yn ôl i mewn. Os ydych ar un o’r lloriau
uwch ac yn cael trafferth mynd i lawr y grisiau, dilynwch yr arwyddion i un o'r hafanau dynodedig a
defnyddiwch y ffôn sydd yno i ofyn am ragor o gymorth. Sylwer na ddylech ddefnyddio lifftiau os oes tân.
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Cysylltu
Os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau ar ôl eich ymweliad heddiw, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i helpu.

Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2087 4455 Ebost: enquiry@caerdydd.ac.uk 
Swyddfa Preswylfeydd
Ffôn: 029 2087 4849 Ebost: residences@caerdydd.ac.uk 
Cefnogi a Lles Myfyrwyr
Ffôn: 029 2087 4844 Ebost: studentsupportcentre@caerdydd.ac.uk
Tîm Cyngor ac Arian
Ffôn: 029 2087 4844 Ebost: adviceandmoney@caerdydd.ac.uk
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Sylwer: Mae'r digwyddiadau a restrir yn y rhaglen hon yn gywir ar adeg ei hargraffu. Fodd bynnag, efallai y bydd angen gwneud rhai newidiadau i’r rhaglen ar y
diwrnod. Mae’n hynod annhebygol y byddwn yn gohirio / canslo’r Diwrnod Agored Clirio, ond os bydd hynny’n digwydd, ni fyddwn yn gallu ad-dalu costau i unigolion.

WiFi am ddim
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Siopau Cynghori
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Llety
Dewch i gwrdd â staff
ein Tîm Preswylfeydd i
gael gwybod rhagor
am y broses o wneud
cais a’r canllawiau o
ran y camau nesaf i
sicrhau bod gennych
chi rywle i fyw. Mae

ystafell gyfrifiaduron hunan-wasanaeth ar gael yn
Ystafell 0.67 os hoffech gyflwyno eich cais am le
mewn neuadd breswyl. Cofiwch, dim ond cynghori y
gall y staff ei wneud - ni fydd modd iddynt wneud
penderfyniadau ar y diwrnod neu helpu gyda
manylion mewngofnodi ar borth Prifysgol Caerdydd.
Mae amseroedd a lleoliadau ein cyflwyniadau am
Breswylfeydd y Brifysgol i’w gweld ar dudalen 9
o dan yr adran ‘Cyflwyniadau’.  

Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr
Bydd staff o’r Tîm Cefnogi Myfyrwyr wrth law i roi
cyngor ynghylch y cymorth a’r gefnogaeth
sydd ar gael i fyfyrwyr Caerdydd. Bydd hyn yn
cynnwys y ddarpariaeth i fyfyrwyr ag anableddau,
cyflwr iechyd corfforol neu gyflwr iechyd meddwl,
neu anhawster dysgu penodol.

Bywyd Preswyl 
Gwaith y Tîm Bywyd Preswyl yw creu cymuned o
fewn preswylfeydd Prifysgol Caerdydd lle gallwch
ymgartrefu a’ch helpu i deimlo’n rhan ohoni. Drwy
dîm o staff a myfyrwyr, ein nod yw meithrin
ymdeimlad o berthyn a chael eich cynnwys yn
ogystal â sicrhau bod gwasanaethau cefnogi o
safon ar gael.

Ymholiadau Clirio Rhyngwladol/UE
Bydd staff ar gael i gynghori myfyrwyr clirio
rhyngwladol a’r UE ynglŷn â dod i Brifysgol
Caerdydd ym mis Medi ac yn gallu ateb unrhyw
gwestiynau ynghylch paratoi ar gyfer eu
hastudiaethau.

Dinas Caerdydd
Mae Caerdydd yn brifddinas ffyniannus sy'n cael ei
chydnabod yn gyffredinol fel lle neilltuol o dda i fyw
ac astudio ynddo. Dewch i sgwrsio â’n tîm i gael
gwybod rhagor am sut brofiad yw bod yn fyfyriwr yn
un o ddinasoedd mwyaf bywiog a chost-effeithiol y
Deyrnas Unedig.

Siopau Galw Heibio am Gyngor
Mae ein siopau galw heibio am gyngor yn rhoi cyfle i chi holi staff arbenigol y Brifysgol.

Ble: Oriel VJ, Llawr Gwaelod, Prif Adeilad         Pryd: Drwy gydol y dydd

Sgiliau Ychwanegol: Gwella eich Gradd
Roedd 96%* o’n graddedigion wedi cael swydd neu ddechrau hyfforddiant pellach ymhen chwe mis ar
ôl graddio - dewch i weld rhai o’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael i wella eich gradd. 

Ble: Oriel VJ, y Prif Adeilad         Pryd: Drwy gydol y dydd

1

l Gyrfaoedd
l Chwaraeon
l Ieithoedd i Bawb
l Siop Swyddi
l Gwirfoddoli
l Gwasanaeth Datblygu Sgiliau
l Rho Gynnig Arni
l Cyfleoedd Byd-eang
l Cymdeithasau
l Undeb Athletau
l Cymraeg i Bawb
l Cyfryngau’r Myfyrwyr

1

Arddangosfa
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* (HESA) Arolwg Ymadawyr Addysg Uwch 2016/17
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Bws mini hygyrch

Bws gwennol i/o
Adeiladau Trevithick a'r
Frenhines

Bws gwennol i/o
Neuadd y Brifysgol

Preswylfeydd y Brifysgol

Ar agor heddiw:

Enghraifft o Dŷ Myfyriwr 
57 Heol Colum

Neuadd y Brifysgol51

Mae’n bosibl na fydd modd gweld rhai o’n
hadeiladau heddiw gan mai dim ond ar
adegau penodol y maent ar agor yn ystod yr
haf. Cewch fanylion pellach am
weithgareddau heddiw yn y rhaglen hon.

0Mae Neuadd y Brifysgol ychydig
dros 20 munud o’r Prif Adeilad ac
mae o fewn cyrraedd yn rhwydd
drwy deithio mewn car neu
drafnidiaeth cyhoeddus.

Map o’r Campws - Sut i ddod o hyd i’ch ffordd o gwmpas
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Llety yn y Brifysgol
Ble: Darlithfa Fawr Cemeg, Prif Adeilad

Pryd: 9.30am, 10.30am a 11.30am

Bydd ein T îm Preswylfeydd yn rhoi cyngor ac arweiniad
ynglŷn â'r broses o wneud cais am le yn Llety’r Brifysgol.

Astudio yng Nghaerdydd
Ble: Darlithfa Wallace, Prif Adeilad

Pryd: 10.00am ac 1.00pm

Bydd ein sgwrs “Astudio yng Nghaerdydd”, yn
cwmpasu amrywiaeth o bynciau gan gynnwys ymchwil
a chyfleusterau addysgu, a’r cymorth sydd ar gael i
fyfyrwyr, yn seiliedig ar brofiadau myfyrwyr cyfredol ac
yn rhoi cipolwg i chi ar yr hyn fydd yn eich disgwyl pan
fyddwch chi’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bywyd Myfyrwyr
Ble: Darlithfa Wallace, Prif Adeilad

Pryd: 11.00am a hanner dydd

Ymunwch â Llywydd Undeb y Myfyrwyr i gael gwybod sut
beth yw bywyd myfyriwr drwy’r gwasanaethau gwych y
mae Undeb y Myfyrwyr yn eu cynnig - o Lais y Myfyriwr i
gyngor a datblygu sgiliau, cyfleoedd i wirfoddoli,
cymdeithasau a chlybiau chwaraeon.   

Ffilmiau
Caerdydd......
gyda 
phopgorn yn 
rhad ac am 
ddim!

Os hoffech chi gael gwybod 
rhagor am y Brifysgol, cefnogaeth i 
fyfyrwyr a’r ddinas, peidiwch â chymryd 
ein gair ni yn unig - dewch i fwynhau’r
popgorn am ddim a gwylio ein ffilmiau sydd
wedi’u harwain gan fyfyrwyr sydd i’w gweld
drwy gydol y dydd.

Ble: Darlithfa Cemeg Fach, Y Brif Adeilad

Pryd: Drwy gydol y dydd
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Teithiau ar Gampws Parc Cathays

Ble: Horseshoe Drive, o Flaen y Prif Adeilad

Pryd: 9.45am, 10.15am, 10.45am, 11.15am, 11.45am, 12.15pm,
12.45pm, 1.15pm, 1.45pm, 2.15pm, 2.45pm

Pam na ddewch chi ar daith gerdded o gwmpas y
campws gydag un o’n harweinwyr myfyrwyr? Bydd
digon o amser i holi cwestiynau ac mae’n ffordd
ddelfrydol o gael gwybod rhagor am y cyfleusterau
academaidd a chymdeithasol sydd mewn gwahanol
ardaloedd o’r campws. Mae pob taith yn para tua 45
munud ac yn cynnwys ymweliad ag Undeb y Myfyrwyr.

Teithiau Llety
Yn ogystal â’r stondin gyngor yn Oriel VJ,
Prif Adeilad      , bydd staff o’r T îm Preswylfeydd ar
gael hefyd yn y llety enghreifftiol a restrir isod i’ch
tywys o gwmpas ac ateb unrhyw gwestiynau sydd
gennych.

Ble: Neuadd y Brifysgol

Pryd: Drwy gydol y dydd
Mae Neuadd y Brifysgol lai na 2 filltir o gampysau Cathays a Pharc y
Mynydd Bychan. Bydd bysiau gwennol yn gadael o Horseshoe Drive o
flaen y Prif Adeilad      o 10.15am ymlaen. Bydd y bws olaf yn gadael y 
Prif Adeilad am 2.45pm. Bydd yn cymryd tua 45 munud i fynd a dod o
safle Neuadd y Brifysgol. 

Ble: 57 Heol Colum

Pryd: Drwy gydol y dydd

Mae’r t ŷ myfyrwyr enghreifftiol hwn tua 5 i 10 munud ar droed o’r
Prif Adeilad        Dilynwch yr arwyddion o'r Prif Adeilad neu gofynnwch i un
o’n llysgenhadon am gyfarwyddiadau.
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Teithiau Cyffredinol

cardiffuni Rhaglen y Diwrnod Agored Clirio 2019

Caerdydd yw’r ddinas 
brifysgol fwyaf
fforddiadwy yn y DU
Ffynhonnell: Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2019
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Caerdydd: Prifddinas Braf

Yn ystod eich ymweliad â ni heddiw, cofiwch fynd i
weld yr ardal gyfagos. Yma, cewch hyd i lu o
fannau gwyrdd hardd, canolfannau siopa modern,
marchnadoedd dan do ac arcedau a hyd yn
oed ein castell ein hun o fewn tafliad carreg.

Bywiog, cain, cosmopolitaidd ac uchelgeisiol - dyna i
chi rai o’r geiriau a ddaw i’r meddwl i ddisgrifio
Caerdydd heddiw. Mae’n ddinas lewyrchus sydd â
threftadaeth falch a dyfodol disglair. Gyda’i gilydd,
mae’r ddinas a’r Brifysgol yn rhoi ‘Profiad Caerdydd’ i
fyfyrwyr, ffordd o fyw y cofiwch chi amdani ymhell ar ôl
i chi raddio.

Mae Caerdydd hefyd yn un o brif ganolfannau
chwaraeon y Deyrnas Unedig a chewch yma
amrywiaeth o gyfleusterau a digwyddiadau fydd wrth
fodd cystadleuwyr a gwylwyr fel ei gilydd.
Cynhelir digwyddiadau cerddorol a chwaraeon mawr
gydol y flwyddyn yn Stadiwm y Principality ac mae’r
awyrgylch ar ddiwrnod gêm ryngwladol yn fythgofiadwy!  

Gyda chefn gwlad godidog a
nifer o drefi arfordirol oll o
fewn cyrraedd hawdd,
mae llawer o bethau i’w
gweld a’u gwneud yn yr
ardal. Os ydych yn
bwriadu ymestyn eich
ymweliad, efallai yr
hoffech grwydro ym 
Mharc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog,
trochi eich hun
mewn hanes yn
Amgueddfa Werin
Cymru Sain Ffagan
neu’n syml
fwynhau’r awyrgylch
ym Mae Caerdydd,
un o’r datblygiadau
mwyaf ar y glannau
yn Ewrop. Mae dros
30,000 o fyfyrwyr
yn galw Prifysgol
Caerdydd yn gartref, sy’n golygu bod y rhai sy’n ymuno
â ni yn dod yn rhan o gymuned fawr, fywiog o bob cwr
o’r byd.
Gan gyfuno ffordd o fyw fywiog y brifddinas â chostau
byw fforddiadwy, mae Caerdydd yn addas i bob
myfyriwr o gefndiroedd amrywiol gan olygu ei fod yn lle
croesawgar a chyffrous i astudio ynddo.

I gyfarfod â’n myfyrwyr a
darganfod mwy am ddinas
Caerdydd, ewch i Stondin
y Ddinas yn Oriel VJ
yn y Prif Adeilad.
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Y Celfyddydau, y Dyniaethau
a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Cewch hyd i stondinau gwybodaeth ar gyfer yr ysgolion
academaidd canlynol yn Siambr y Cyngor, Llawr Cyntaf,
Prif Adeilad       . Yma, cewch gyfle i siarad â’r staff
academaidd ynghylch eich cwrs yn y meysydd canlynol: 

• Busnes
• Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth
• Daearyddiaeth a Chynllunio
• Hanes, Archaeoleg a Chrefydd
• Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant
• Y Gyfraith, Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau   
Rhyngwladol

• Ieithoedd Modern
• Cerddoriaeth
• Y Gwyddorau Cymdeithasol
• Y Gymraeg

Yn ogystal â bod â chynrychiolydd yn Siambr y Cyngor
yn y Prif Adeilad      , bydd yr Ysgolion canlynol hefyd yn
cynnal gweithgareddau ychwanegol:

Busnes
Teithiau: Teithiau tywys a arweinir gan fyfyrwyr o
amgylch yr Ysgol Busnes

Ble: Bydd teithiau tywys yn gadael o Siambr y Cyngor, 
Llawr Cyntaf, Prif Adeilad

Pryd: Drwy gydol y dydd

Daearyddiaeth a Chynllunio
Sgwrs: Cyflwyniad i’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Ble: Ystafell Bwyllgor 1, Adeilad Morgannwg

Pryd: Hanner dydd 

Teithiau: Teithiau tywys a arweinir gan fyfyrwyr o
amgylch yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Ble: Bydd y teithiau’n gadael o Ystafell Bwyllgor 1, 
Adeilad Morgannwg

Pryd: 11.30am a 12.45pm

Ieithoedd Modern
Teithiau: Teithiau tywys a arweinir gan fyfyrwyr o
amgylch yr Ysgol Ieithoedd Modern

Ble: Bydd teithiau tywys yn gadael o Siambr y Cyngor, 
Llawr Cyntaf, Prif Adeilad

Pryd: Drwy gydol y dydd 

Gwyddorau Biofeddygol 
a Bywyd

Cewch hyd i ddesgiau gwybodaeth yr Ysgolion
Academaidd canlynol yn Ystafell 0.65, llawr gwaelod,
Prif Adeilad       Yma, cewch gyfle i siarad â’r staff
academaidd ynghylch eich cwrs yn y meysydd canlynol: 

• Biowyddorau
• Gwyddorau Gofal Iechyd
• Ffarmacoleg Feddygol
• Hylendid a Therapi: Deintyddol
• Fferylliaeth

Yn ogystal â bod â chynrychiolydd yn Ystafell 0.65 yn y
Prif Adeilad     , bydd yr ysgol ganlynol yn cynnal y
gweithgareddau canlynol:

Biowyddorau

Teithiau: Teithiau tywys a arweinir gan fyfyrwyr o
amgylch Ysgol y Biowyddorau

Ble: Bydd y teithiau’n gadael o Ystafell 0.65 yn y Prif Adeilad

Pryd: Drwy gydol y dydd

Y Gwyddorau Ffisegol a
Pheirianneg

Cewch hyd i wybodaeth am yr ysgolion academaidd
canlynol yn Ystafell 0.52, Llawr Gwaelod, y Prif Adeilad.
Yma, fe gewch y cyfle i siarad â staff academaidd am y
cwrs rydych wedi’i ddewis yn y meysydd canlynol:

• Pensaernïaeth
• Cemeg
• Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr
• Mathemateg

Yn ogystal â bod â chynrychiolydd yn Ystafell 0.52 yn
y Prif Adeilad, bydd yr Ysgolion canlynol yn cynnal y
gweithgareddau canlynol:

Teithiau: Teithiau tywys o amgylch cyfleusterau yn yr
Ysgol Cemeg ac Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr.
Gofynnwch wrth y desgiau gwybodaeth i gael rhagor o
fanylion.

Mae desgiau gwybodaeth a theithiau tywys o’r Ysgolion
canlynol yn Adeilad Trevithick:

• Cyfrifiadureg a Gwybodeg
• Peirianneg
• Ffiseg a Seryddiaeth

Bydd bws gwennol rhad ac am ddim yn rhedeg o faes
parcio’r Prif Adeilad i Adeilad Trevithick drwy gydol y
dydd.
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“Mae Prifysgol Caerdydd wedi cofleidio ei rôl gydag egni ac mae wedi ennill ei phlwyf fel
un o ganolfannau trefol mwyaf blaenllaw Prydain yn y mileniwm newydd. Wedi’i lleoli
rhwng caer hynafol a glannau hynod fodern, mae'r difyrrwch a’r diddordeb y mae wedi’i
chreu bron a bod wedi peri syndod i ddinas glos Caerdydd ei hun.” (Lonely Planet, 2018)
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Dydd Sadwrn 17 Awst 2019
9.30am

Ble?

10.00am

Ble?

11.00am

Ble?

Hanner Dydd

Ble?

1.00pm

Ble?

2.00pm

Ble?

3.00pm

3.30pm Bydd y Diwrnod Ymweld yn dod i ben am 3.30pm - diolch am ymweld. 
Gobeithio y cewch daith ddiogel gartref!

Ble?

Cofiwch 
fynd i weld y
ddinas!

Ewch i 
ymweld 
ag un o

breswylfeydd 
y Brifysgol 

Ewch i’n
cyflwyniad
ar Fywyd 

Myfyrwyr yn y
Prif Adeilad!

Ewch i'n 
Ffair Pynciau 
i gwrdd â staff
academaidd

Ewch am dro 
o gwmpas y

campws ar daith
dywys gan 
fyfyriwr!

Mwynhewch
bopgorn am 
ddim a gwylio
ffilmiau’r
Brifysgol

Ewch i’n 
stondinau 
‘Sgiliau

Ychwanegol’ 
yn Oriel VJ, y 
Prif Adeilad
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Cynllunydd Diwrnod Agored Clirio
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